
Nyhedsbrev for Runeparkens Grundejerforening juni 2013 
 
 

1. På Generalforsamlingen i marts blev det vedtaget at opgraderer Runeparkens fibernet 
gennem SEAS-NVE (tidligere Dansk Bredbånd). Det blev besluttet at binde sig til SEAS-
NVE for en 2 års periode, hvilket betyder at samtlige husstande i Runeparken får en 
forhøjelse af grundejerforenings kontingent på 99,00 kr. pr. måned. De der så benytter sig af 
SEAS-NVEs tilbud får en rabat i forhold til normal priserne på TV pakke, TV-boks eller på 
internet forbindelse. 
SEAS-NVE arbejder nu intens med at bestille udstyr til opgraderingen til Teknikhuset og til 
skabene i området samt bokse til de enkelte husstande. De nye bokse giver mulighed for 
trådløst forbindelse fra internet til PC.  
Der vil senere blive meddelt hvornår der ønskes adgang til boligerne for opsætning af 
boksene. 
Projektet er planlagt færdiggjort sidst i oktober 2013. Kontingent forhøjelsen bliver 
gennemført fra oktober kvartal. 
 

2. For nogle år tilbage besluttede bestyrelsen at lukke for vandhanerne ved 
parkeringspladserne, grundet et for stort vandspild. HTK har imidlertid bedt os om at enten 
grave rørene op hen til hovedledningen eller at sørge for vandgennemløb i rørene. Vi har 
derfor besluttet at genåbne for vandet. Der er derfor sat nye åbningshaner på, der kun kan 
åbnes med en svensknøgle eller lignende. Vi beder samtlige beboere at medbringe en nøgle 
hvis man ønsker at bruge vandet til vask af bil etc. og sørge for at hanen bliver forsvarligt 
lukket igen uden at øve vold på hanen. Når denne ordning er brugt er det for at undgå at 
børn bare åbner for vandet og lade det løbe. 

 
3. Vi må desværre aflyse Sankt. Hans festen, idet vi ikke har kunnet få nogen i Runeparken til 

at påtage sig opgaven og ansvaret for bålet m.m., på trods af, at vi i et helt år har opfordret 
beboerne til at melde sig. Bestyrelsen beklager dette meget og håber på at vi i 2014 igen kan 
få festen op at stå igen. 

 
4. Vi efterlyser samtidig beboere til legeplads udvalget. Er der nogle der vil hjælpe med her      

bedes de kontakte næstformand Lonnie Lindquist tlf. 3054 2903  og melde sig. 
 
5. Hermed endnu en opfordring til alle carport brugere. Se på jeres carport og der er mange af 

dem der er 30 år gamle og trænger til en sort pensel. Se at komme i gang så reglerne bliver 
overholdt. Og de som har etableret havelåge på hæksiden skal male disse sorte på den 
udvendige side. 

 
 
6. Hele referatet fra Generalforsamlingen kan ses på Runeparkens hjemmeside, men hvis man 

ønsker en papir kopi kan man henvende sig til Ole Friis tlf. 4352 4432. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 



 


